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Michiel Verplancke
De Vlaamse hogescholen klagen aan dat de financiering niet meegroeit met het aantal
hogeschoolstudenten. Ze vragen 160 miljoen euro extra van de Vlaamse regering.
De voorbije zeven jaar groeide het aantal hogeschoolstudenten met 33 procent. Dat zegt Toon Martens, voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad in een opiniestuk voor De Morgen. Maar de financiering groeit niet evenredig mee. Per student trekt de overheid nog 5.078 euro uit, een vijfde
minder dan zeven jaar geleden.
Daarom trekken de Vlaamse hogescholen gezamenlijk aan de alarmbel. 'Het hogeschoolonderwijs in
Vlaanderen dreigt haar koppositie in Europa te verliezen. Zo kan het niet verder', klinkt het op de
website wantwijzijnhetwaard.be.
Algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, Pascale De Groote, zegt dat
vooral het personeel onder een zwaardere werkdruk komt te staan: 'Tot nu toe hebben we
gezocht naar pragmatische oplossingen, zoals lesgeven in grotere groepen of 'blended learning'
waarbij studenten ook online les kunnen volgen, maar dat werk komt er nog eens extra bij voor ons
personeel. De werkdruk stijgt zienderogen.'
Bovendien is het niet enkel het toenemende aantal studenten dat druk op de ketel zet, maar ook de
bijkomende taken die verwacht worden van de hogescholen. 'De laatste tien jaar zijn er bijvoorbeeld veel meer audits en moeten we meer werk steken in internationalisering en een gelijkekansenbeleid. Dat vinden we natuurlijk allemaal uitstekend, maar het geld is er niet voor', zegt De Groote.
De hogescholen vragen 160 miljoen euro om weer op het financiële niveau van in 2009 te geraken. De 2,5 miljoen euro die minister van Onderwijs Hilde Crevits terughaalde uit de besparingen is
daarbij maar een peulschil. De Groote is duidelijk: 'Het is dweilen met de kraan open. We moeten
ons continu beredderen.'
Marc Vandewalle, secretaris van de Vlaamse Hogescholenraad, benadrukt dat de hogescholen niet
tegen minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) willen werken, maar met haar. Ze begrijpen namelijk dat ook de minister afhankelijk is van de begroting van de Vlaamse regering. Daarom willen
ze haar ondersteunen met een petitie die ondertussen 10.034 handtekeningen telt. 'Die 160 miljoen
euro verdien je dubbel en dik terug met deze investering', verzekert Vandewalle.
In een reactie laat Crevits weten dat de middelen voor het hoger onderwijs sinds 2012 toenemen
door de evolutie van de studentenaantallen. 'Niet evenredig', stelt Martens in zijn opiniestuk. Daarnaast biedt de stijging van de inschrijvingsgelden hen een compensatie aan van 20 miljoen euro, die
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rechtstreeks naar de instellingen gaat, zegt Crevits. Maar volgens Vandewalle zit die al verrekend in
die 5.078 euro per student.
Een nieuwe stijging van de inschrijvingsgelden ziet De Groote trouwens niet zitten. 'Dat is zeker niet
wenselijk om twee jaar na elkaar te doen.'
De onderhandelingen over de Vlaamse begroting voor 2017 beginnen pas in september, maar de hogescholen willen zich nu al laten horen. 'Zo kunnen we veel mensen achter ons krijgen', stelt Vandewalle. 'En bovendien laten we zo de regering toe om onze wensen alvast in te plannen', besluit De
Groote. Crevits belooft in elk geval al alles in het werk te stellen om extra geld te voorzien voor
groeiende instellingen.
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